
Wie:  Lectoraat toegang tot het recht Hogeschool Utrecht i.s.m. 

 alle ketenpartners in het stelsel van rechtsbijstand.

Voor wie:   voor professionals van de betrokken organisaties en andere organisaties die   

 actief zijn in de eerstelijnsrechtshulp én voor studenten SJD en HBO-rechten   

 van alle Hogescholen die het toekomstige stelsel gaan bemannen.

Wat:  symposium Eerstelijnsrechtshulp 2025

Wanneer:  dinsdag 26 juni 2018 10.00 - 17.00 uur. 

Locatie:  Padualaan 101 in Utrecht

Onderwerp:  Bouwen aan het recht in 2025. 

UITNODIGING

Symposium: ‘Eerstelijnsrechtshulp 2025’

Wilt u om  het symposium bekendheid te geven onder vakgenoten, studenten en andere belang-

stellenden, deze uitnodiging via mail en social media verspreiden? 

 

Op 26 juni 2018 organiseert het Lectoraat Toegang tot het Recht van de Hogeschool Utrecht i.s.m. 

het Platform van Sociale Raadslieden, de Raad voor Rechtsbijstand, het Juridisch Loket, de VSAN en 

de NOvA een symposium over hoe de ‘eerstelijnsrechtshulp’ er uit moet komen te zien om duur-

zaam de toegang tot het recht voor alle burgers te kunnen garanderen. Sprekers zijn de experts van 

de betrokken organisaties die hún beeld geven van waar we in 2025 moeten staan. Natuurlijk is er 

ruimte om over deze beelden met elkaar van gedachten te wisselen. 

Aanmelden bij: wazhma.youresch@student.hu.nl

Op 26 juni 2018 organiseert het Lectoraat Toegang tot het Recht van de Hogeschool Utrecht i.s.m. de  

Vereniging Sociale Advocatuur Nederland, de Raad voor Rechtsbijstand  en Sociaal Werk Nederland (de Soci-

ale Raadslieden) een symposium over hoe de ‘eerstelijnsrechtshulp’ er uit moet komen te zien om duur zaam 

de toegang tot het recht voor alle burgers te kunnen garanderen. Sprekers zijn behalve Professor Mies Wester-

veld (UvA) en Dr. Quirine Eijkman (Lector toegang tot het recht en Ondervoorzitter College voor de Rechten 

van de Mens) de experts van de betrokken organisaties die hún beeld geven van waar we in 2025 moeten 

staan. Natuurlijk is er ruimte om over deze beelden met elkaar van gedachten te wisselen. Studenten SJD en 

HBO-rechten zijn uitdrukkelijk uitgenodigd. Zij  zullen het stelsel van de toekomst immers gaan bemannen.

Organisatie:  De HU i.s.m.  de RvR, de VSAN en Sociaal Werk Nederland.

Aanmelden bij:  wazhma.youresh@student.hu.nl

Organisator:   Rietje Obers, RvdO Oost –Brabant

Voor wie:  Professionals én studenten SJD en HBO-rechten

Wanneer:   dinsdag 26 juni 2018 10.00 - 17.00 uur

Kosten:   geen en wél 2 po-punten NOvA.  

Locatie:   Padualaan 101 in Utrecht

Onderwerp:   Bouwen aan het toekomstig stelsel voor toegang tot het recht

Wilt u om het symposium bekendheid te geven onder vakgenoten, studenten en andere belangstel-
lenden, deze uitnodiging via mail en social media verspreiden?


